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POBUDE 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. je seznanjen s sporočilom Komisije, v katerem je izrazila, da želi potencial evropskih 

obal, morij in oceanov ter sovplivanje med kopnim in morjem čim bolje izkoristiti za 

zaposlovanje, in sicer prek inovacij, ki so ključni element tako v tradicionalnih kot v 

inovativnih sektorjih, kot so pomorski promet in druge pomorske dejavnosti, 

ladjedelništvo, turizem, akvakultura, trajnostna proizvodnja energije, morska 

biotehnologija, varstvo okolja, pristaniška infrastruktura in infrastruktura za plovila, 

namenjena za šport in rekreacijo, ter ribištvo; 

2. poudarja, da bodo boljše poznavanje morja in oceanov, vključno z morskim dnom in 

življenjem v morju, ter presoje vplivov na okolje z izboljšanjem znanstvenih temeljev, 

na podlagi katerih se oblikujejo različne pomorske politike EU, omogočili trajnostno 

izkoriščanje morskih virov; 

3. poudarja, da imajo mala in srednja ter zagonska in družinska podjetja pomembno vlogo, 

kar zadeva inovacije in delovna mesta v modrem gospodarstvu; meni, da je treba malim 

in srednjim podjetjem omogočiti boljši dostop do posojil ter izboljšati obstoječa 

poslovna omrežja (grozde), da bi ustvarjali kakovostna in trajnostna delovna mesta v 

različnih sektorjih modrega gospodarstva; 

4. je seznanjen s strateškimi cilji pomorske prometne politike EU do leta 2018 in 

priporočili zanjo, ki se ponovno obravnavajo v okviru vmesnega pregleda, ter jih v 

celoti podpira; 

5. poziva Komisijo in države članice, naj sodelujejo pri zbiranju, obdelavi in izmenjavi 

podatkov o modrem gospodarstvu, tudi na lokalni in regionalni ravni; 

6. poudarja tesno povezavo med modrim in zelenim gospodarstvom, tudi z vidika 

gospodarske politike in politike dela, zlasti kar zadeva inovativne metode čiščenja morij 

in dobičkonosno recikliranje okolju škodljive in v nekaterih primerih rakotvorne 

plastike, ki je tujek v morju; 

7. meni, da bi lahko z zanesljivejšimi podatki v ta sektor pritegnili javne in zasebne 

naložbe; 

8. poudarja, da je treba modro rast vedno obravnavati ob upoštevanju učinka na okolje in 

ljudi ter ob upoštevanju uporabe virov z vidika socialne, gospodarske in okoljske 

trajnosti, kar vključuje tudi zaščito in obnovo ekosistemov na podlagi znanstvenih 

dokazov; poudarja gospodarsko priložnost, da bi v Evropi razvili in spodbujali 

inovativne metode za spopadanje z onesnaževanjem morij, vključno z vse bolj 

zaskrbljujočim obremenjevanjem morij s plastičnimi odpadki, plastiglomerati in 

razkrajajočimi se plastičnimi mikrodelci; 

9. poudarja pomen raziskav morja in pomorskih raziskav ter močnejšega sodelovanja med 
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raziskovalci, med državami članicami in med regijami na tem področju, da bi premostili 

vrzeli med državami članicami, odpravili geografsko koncentracijo na nekaterih 

območjih ter okrepili konkurenčnost obalnih območij in ustvarjanje kakovostnih in 

trajnostnih lokalnih delovnih mest; 

10. ugotavlja, da bo potencial modrega gospodarstva za rast in ustvarjanje delovnih mest 

mogoče uresničiti le, če bodo na voljo ustrezne naložbe; 

11. ob upoštevanju novih možnosti za izkoriščanje morskih virov, ki jih ponujajo 

biotehnologija, globokomorske raziskave in energija iz alternativnih virov (vetra, 

plimovanja, morskih tokov), poudarja, da je pomembna udeležba malih in srednjih 

podjetij ter da bi težka industrija negativno vplivala na dolgoročno zaposlenost, če bi 

prevzela vodilno vlogo v teh sektorjih; 

12. poudarja, kako pomembno je izboljšati potrebna znanja in spretnosti za uporabo novih 

tehnologij v morskem okolju ter okrepiti usklajevanje na področju raziskav in razvoja 

ter predstavitvene in uvajalne dejavnosti, da bi ustvarili trajnostna delovna mesta ter 

prispevali k doseganju ciljev strategije Evropa 2020; 

13. poudarja, da pri delu na morju obstaja visoko tveganje nesreč pri delu, ter poziva države 

članice in EU, naj zagotovijo visoko raven zaščite zdravja in varnosti, kar zadeva 

opremo, plovila in delavce; 

14. poudarja, da morata biti spodbujanje in razvoj novega, trajnega modrega gospodarstva 

del razvojne in zunanje politike EU ter politike Unije za Sredozemlje ter da je treba 

sredozemske afriške države, vzhodnoafriške otoške države v Indijskem oceanu ter 

otoške države, zajete v sporazumih o gospodarskem partnerstvu AKP, obravnavati kot 

partnerice pri prizadevanjih za vzpostavitev trajnostnega modrega gospodarstva; 

15. meni, da modro gospodarstvo zajema zelo raznolike sektorje in da je za njegov razvoj 

potrebna visoko usposobljena delovna sila v vseh teh sektorjih; poziva države članice, 

naj v svojih načrtih za usposabljanje spodbujajo različne sektorje modrega 

gospodarstva, pri čemer naj upoštevajo formalno in neformalno izobraževanje, sisteme 

vseživljenjskega učenja in dualnega usposabljanja; 

16. poudarja, da se je treba osredotočiti na okoljske vidike in izboljšanje kakovosti 

morskega okolja, da bi zagotovili trajnostno modro gospodarstvo in spodbudili njegov 

potencial za rast in zaposlovanje, zlasti v sektorjih proizvodnje energije iz obnovljivih 

virov, ki so v vzponu, na primer v sektorju vetrne energije na morju, in sicer s 

preoblikovanjem ustreznih pristanišč ter nujno obravnavo pomanjkanja znanj in 

spretnosti v sektorju vetrne energije na morju, ki je z vidika sektorja specializiranega 

pomorskega prometa skrb vzbujajoče; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, 

naj ukrepajo, da bi odpravile to pomanjkanje znanj in spretnosti; poudarja, da je to 

pomembno tudi pri izkoriščanju energije oceanov, kot so energija plimovanja in 

valovanja, energija osmoze, oceanska toplotna energija in energija oceanskih tokov;  

17. meni, da morski, obalni in kopenski turizem bistveno prispevajo h gospodarski rasti in k 

boljšim in trajnostnim delovnim mestom, zlasti za najranljivejše družbene skupine, če je 

upoštevano načelo trajnostnega razvoja in če te dejavnosti nimajo negativnih družbenih 
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ali okoljskih učinkov; spodbuja države članice, naj si izmenjujejo najboljše prakse na 

področju politike razvoja turizma in ob pomoči Komisije obravnavajo rešitve za rast in 

ustvarjanje delovnih mest v obalnih regijah; 

18. poudarja, da Evropska unija v svetovnem merilu ostaja med vodilnimi v modrem 

gospodarstvu, vendar je mednarodna konkurenca velika, in le enaki konkurenčni pogoji 

na svetovni ravni pa lahko zagotovijo nadaljnjo trajnostno rast in ustvarjanje delovnih 

mest v Evropi v tem kompleksnem sektorju; 

19. opozarja, da so za razvoj modrega gospodarstva v prvi vrsti odgovorne države članice in 

regije, in poziva Komisijo, naj podpre in spodbuja sodelovanje med njimi, na primer s 

pobudami za skupno načrtovanje; poudarja, da je za omogočanje trajnostnega razvoja 

obalnih območij pomembno skupno usklajevanje vseh gospodarskih dejavnosti, 

povezanih z modrim gospodarstvom, zlasti na regionalni in lokalni ravni; 

20. poudarja, da je treba razviti modele turizma, ki bodo pomenili alternativo ali dopolnilo 

soncu in plaži ter prispevali k zmanjšanju sezonske odvisnosti, na primer ekološki ali 

kulturni turizem; 

21. poudarja odločilno vlogo evropskih obalnih regij pri razvoju trajnostnega modrega 

gospodarstva in zato poziva k novim načinom za zagotavljanje njihovega neposrednega 

vključevanja in sodelovanja; 

22. poudarja pomen socialnega dialoga in meni, da bi morali biti v njem zastopani vsi 

socialni partnerji, ki sodelujejo v modrem gospodarstvu; poudarja pomen posvetovanja 

z deležniki o razvoju modrega gospodarstva na splošno, vključno s civilno družbo ter 

regionalnimi in lokalnimi organi; 

23. poudarja, da je treba ozavestiti civilno družbo glede pomena morja kot gospodarskega, 

kulturnega in socialnega vira ter vloge raziskovanja in dialoga med deležniki in 

državljani pri zagotavljanju integrirane trajnosti; 

24. poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami in regijami oceni 

potrebe po financiranju modrega gospodarstva (na sektorski, nacionalni in evropski 

ravni) za uresničitev njegovega potenciala za rast in ustvarjanje delovnih mest, pri 

čemer naj še posebej upošteva zagonska, mala in srednja ter družinska podjetja; 

25. meni, da bi bilo treba za čim večjo trajnostno gospodarsko rasti in povečanje ustvarjanja 

kakovostnih in trajnostnih delovnih mest na podlagi modrih tehnologij spodbujati 

skupen razvoj zamisli in izmenjavo najboljših praks med znanostjo in podjetji; 

26. meni, da so morja in obale dragocen vir, ki bi moral biti eden od stebrov politike EU za 

oživitev industrije; poudarja, da bi bilo treba sprejeti ukrepe za oživitev modre industrije 

in pri tem podpirati povezanost evropskega gospodarstva in trajnostni razvoj, zlasti v 

regijah, kjer je bil ta potencial zaradi globalizacije zapostavljen; 

27. meni, da bi izmenjava informacij in dobrih praks lahko prispevala k hitremu in 

trajnostnemu razvoju tega sektorja; 
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28. poudarja, da so dejavnosti, sektorji in discipline družbenoekonomskih sistemov, 

vključeni v modro gospodarstvo, kompleksnost, zato meni, da je izjemno pomembno 

okrepiti zmožnost prilagajanja spremembam, inovacije in večdisciplinarnost ter 

ustrezno prilagoditi usposabljanje človeškega kapitala. 
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